Orø 19. marts 2008.

Referat af Menighedsrådsmødet den 4. marts 2008– kl.
19.30 i Forpagterboligen.
Til stede: Provst Finn Dyrhagen deltager i dette og det efterfølgende
MR møde (29.3.08).
Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen Hansen
(JH), Karen Frederiksen (KF), Britta Aagaard (BAa), Henriette Oxbøll
(HO)og Yvonne Guldbrandsson (YG).
10 tilhørere var mødt til dette møde.

Dagsorden:
1. Formanden bød velkommen og derefter sang man: Hvad var det
dog der skete” (Den lille anemone af Kaj Munk)
2. Referatet af mødet 24. januar 2008– Godkendt.
ALH bad om et nyt punkt på dagsorden pkt. 6 vedr. modtaget
brev – dette blev godkendt. – evt. bliver så pkt. 7.
3. Kasserer BAa gennemgik årsregnskabet 2007- Kompenserende
besparelser er tilladt. Merbrug vedr. ny organist og opstart af nyt
kor, samt større kørselsudgifter opvejes af besparelser på andre
konti. Note 1 – 1020. Nyt optryk af kirkebrochuren har kostet.
Yderligere spørgsmål kan stilles på næste møde 25. marts 2008.
Budget 2009 skal indsendes inden 1. maj 2008.
Forpagterjorden er solgt pr. 1. april 2008 BAa har søgt
fondsmidler til vores historiske inventar. Provstiet ønsker
besparelser på ombygningsprojektet.
Provstiet har nu givet tilladelse til ombygningen af
forpagterboligen. Jf. skrivelse af 28.2.2008 om besparelser.
4. Arrangementer i kirken i den kommende tid blev omtalt af
formanden – flg. arrangementer ved MR: 16.3.2008 Stabat Mater
kl. 15.00 – 6. april 2008 kl.14.00 provst Finn Dyrhagen. Herefter
kirkekaffe. – 2 pinsedag i Holmstrup Kirke - her kan man bestille
Kirkebilen – se venligst kirkebladet og hjemmesiden.
ALH: vi har store problemer med udbringning af kirkebladet, men
vi skal nok løse dette problem.
KF er blevet valgt som delegeret til landsmødet i landsforeningen
for MR på Nyborg Strand – KF valgtes på Distriktsforeningens
generalforsamling. Derfor får hun alle udgifter betalt af
distriktsforeningen.
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ALH fik bevilget deltagelse i samme landsmødet, her betaler MR.
JH foreslog et sognemøde m. Leif Bahn vedr. ombygningen –
godkendt.
5. KS: Orø Konfirmanderne holder gudstjenesten den 16.3.2008 kl.
11.00, der er også dåb. Hjembæk konfirmanderne møder onsdag
til afslutning i Orø Kirke. – 2. påskedag holdes pilgrimsvandring
efter vejledning fra Kristine Feddersen, Næstved. Provsten gav
tilladelse til hjemmebagt brød i st. for oblater.
KF spiller også palmesøndag.
6. Brev fra en gruppe fra menigheden. Provstens svar til denne
gruppe finder MR fyldestgørende.
7. Evt.
YG fremlagde forslag til de pårørende vedr. pyntning af kirken
vedr. bryllup og begravelse. KS arbejder videre med sagen.
KF takkede Provsten for Temadag i Holbæk d. 2.2.08.
Liste over stemmetræningsmateriale udleveret til JH fra KF.
KF Folkekirkens Nødhjælp indsamlingen den 3. marts 2008
indbragte 6.990.- kr. i Orø Sogn. Der var 3 indsamlere(flere må
kunne fremskaffes til næste år)
8. LUKKET MØDE – personsag - fra dette møde sendes sep. referat.
Dette referat er skrevet efter den underskrevne protokol

venlig hilsen
Annie Lunde Hansen
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